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UNIVERSIDADE FEDERAL D0 CEARA
CENTRO DE HUMANIDADES

Ata da 495“ 'Reunifio Ordinaria do Conselho do Centro de Humanidades da Universidade Federal

do Cearé, realizada no dia 13 (treze) de setembro de 2012 (dois mil e doze), as 09 (move) heras e

20 (vinte) minutes, na Sala de Reunioes do Conselho de Centro, sob a Presidéncia da Diretora do

Centro de Humanidades, Vladia Maria Cabral Borges, contando com a presenga dos seguintes

Conselheiros: Edilene Ribeiro Batista - Rep. Departamento de Literatura; Sandra Maia Farias

Vasconcelos e Antonio Duarte Femandes Tévora — Representante do Chefe e Representante do

Departamento de Letras Veméculas; Orlando Luiz de Arafijo e Tito Luiz Cruz Romfio — Chefe e

Representante do Departamento de Letras Estrangeiras; Luiz Tadeu Feitosa — Chefe do

Depaflaxnento de Ciéncias da Informaeao; Valmir Lopes Lima — Chefe do Departamento de

Ciéncias Sociais; José Olinda Braga — Chefe do Departamento de Psicologia; Sebastifio Rogerio

de Barros Ponte —- Chefe do Departamento de Histéria; Maria Silvana Militfio de Alencar —

Coordenadora do Curso de Letras Diurno; Massflia Maria Lira Dias — Representante da

Coordenadora do Curso de Letras Noturno; Juliana Buse de Oliveira — Coordenadora do Curso de

Biblioteconomia; Antonio George Lopes Pauline - Coordenador do Curso de Ciéneias Sociais

(noturno); Andréa Carla Filgueiras Cordeiro — ‘Coordenadora do Curso de Psicologia; Ana Amelia

de Mou‘Ia Cavalcante de Melo — Coordenadora do Curso de Historia; Cid Otonni Bylaardt -

Coordenador do Programa de Pés-Grraduaeao em Letras; Livia Marcia Tiba Rédis Baptista —

Coordenadora do Programa de Pos-Graduaofio em Linguistica; Jesus Garcia Pascual — Vice~

Coordenador do Programa de Pés-Graduaeao em Psicologia; Alexander Magnus Alves Ribeiro -

Coordenador Geral das Casas de Cultura Estrangeira; Marcos Norelle Ferreira Victor —

Representante do Magisterio de Ensino Basico Técnico e Tecnolégico; Geana de Alencar Libério

- Representante do Corpo Técnico-Administrativo; Emilio Arafijo da Silva — Representante do

Centro Académico de. Letras e Luiz Eduardo do Horizonte Brasileiro Freire Filho — Representante

do Centro Académico de Ciéncias Sociais. ORDEM D0 DIA. Havendo quorum regimental, a

Senhora Diretora colocou em apreciaeao a pauta do dia, onde foram solicitadas as seguinte’s

inclusoes: 1) Departamento de Letras Estrangeiras: 01 projeto de extensao, OI Afastamento de

docente; 2) Departamento de Histéria: 01 Afastamento de docente; 3) Departamento de Ciéncias

da Informaefio: 02 afastamentos de docente. Posta em apreciaefio, a pauta com as inclusfies foi
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aprovada por unanimidade. PRIMEIRA MATERIA - Aprovaefio das atas 490‘, 491“, W

493a e 494° REUNIAO ORDINARIA. Como de praxe, a secretariat procedeu a leitura dos topicos

das atas 491° Reunifio Ordinaria, realizada em 25 (vinte e cinm) de abril de 2012; 492° Reunifio

Ordinéria, realizada em 25 (vinte e cinco) de abril de 2012; 493° Reuniao Ordinaria, realizada em

31 (trinta e um) de maio de 2012 e 494° Reuniao Ordinéria, realizada em 31 (trinta e um) de maio

de 2012. Sendo colocadas em discussa’io, as atas foram aprovadas por unanimidade. SEGUNDA

MATERIA — ANTECIPACAO DA DECIMA SEGUNDA MATERIA. COMIssAo
JULGADORA DE CONCURSO PUBLICO. O Conselheiro Valmjr Lopes relatou a materia que

trata da indicaeao do Departamento de Ciéncias Sociais para composiefio de Comissfio Julgadora

de Concurso Pfiblico Professor Adjunto — Setor de Estudo: Sociologia Contemporanea,

sendo indicados os seguintes professores doutores: Antonio Cristian Saraiva Paiva —

Universidade Federal do Ceara (Presidente); Rosemary de Oliveira Almeida — Universidade

Estadual do Ceara‘(Me1nbro) e Regina A. Landim Bruno — Universidade Federal Rural do

Rio de Janeiro (Membro). Como suplentes foram indicados os seguintes professores doutores:

Gloria Maria dos Santos Diogenes — Universidade Federal do Ceara e André Haguette —

Universidade Federal do Ceara. Para secretariar o referido concurso foi indicada a professora

Jfinia Perla Diogenes de Aquino — Universidade Federal do Ceara. Posta em votaeao, a matéria

foi aprovada 'por unanimidade. TERCEIRA MATERIA. CADASTRAMENTO DE
PROJETOS DE EXTENSAO. 3.1 DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEHIAS. ‘0

Conselheiro Tito Livio relatou a matéria que trata do cadastIamento dos seguintes projetos do

extensao: 3.1.1 Estratégias de Lectura y Oralidad em Lengua Espafiola, coordenado pela

professora Beatriz Furtado Alencar Lima, realizado no periodo de 14/05 a 13/06/2012,

aprovado em reunifio departamental de 27/04/2012. 0 projeto teve como objetivo geral trazer uma

reflexao e monitoramento por parte do aprendiz do processo de aprendizagem da lingua

estrangeira Espanhol. Posta em votaeao, a mate’ria foi aprovada por unanimidade. 3.1.2 Radio

Plural, coordenado pelo professor Henrique Sérgio Beltrfio de Castro, a realizar—se no periodo

de 15/03/2012 a 15/03/2014, aprovado em reuniao departamental de 27/04/2012. 0 projeto tern o

objetivo geral de articular formagao hu'mana, pesquisa e extensao no campo radiofonico,

contribuindo para a difusz‘io de arte e cultura, para a inclusfio de pessoas com deficiéncia 6 para a

formaeao de estudantes da UFC, especialmente dos Cursos de Comunicaoao Social, Mfisica e

Letras. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3.1.3 Lingua Inglesa para

além dos muros da UFC, coordenado pela professora Maria Cristina Micelli Fonseca, realizado

no periodo de 02/05 a 28/06/2012, aprovado em reuniao departmental de 27/04/2012. 0 projeto

tem como objetivo geral oferecer aos alunos do Curso de Letras da UFC, 21 oportunidade deter a

experiéncia de mimstrar a disciplina de Lingua Inglesa a alun‘os da esoola pfiblica, com a
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finalidade den promover o desafio da regéncia e reflexao aos fiJtUI'OS professores. Posta em V @y
a matéria foi aprovada por unanimidade. 3.1.4 Grupo de Estudo’s em modalidade Deontica,
coordenado pela professora Maria Fabiola Lopes Vasconcelos, a realizar—se no periodo de
14/05/2012 :1 14/05/2013, aprovado em reuniao departamental de. 11/05/2012. 0 projeto tem como
objetivo geral criar um espaeo de discussfio e pesquisa voltado para a formagfio do professor no
que diz respeito ao tratamento da modalidade, 6 come os modalizadores sfio ensinadOS e
interpretados no contexto de ensino de ambiente virtual de aprendizagem e/ou presencial de
graduaoao com vista ao aprimoramento dos profissionais da area (professores e 111111108
professores) do ensino de inglés e, consequentemente da comum'dade receptora. Posta em votaoao,
a mate'n'a foi aprovada por unanimidade. 3.1.5 Contemporary Voices in American Literature,
coordenado pelo professor Paulo Roberto Nogueira de Andrade, realizado no periodo 14 a
21/05/2012, aprovado em reunifio departamental de 11/05/2012. 0 projeto teve como objectivo
geral apresentar escritores contemporaneos da literatura estadunidense a interessados no assunto e
aos alunos do Curso de Letras, principalmente da habilitaoao em lingua inglesa, para que se
oportunize um dialogo entre as diferentes culturas, identidades e generos literérios sobre os
sentidos da literatura no mundo contemporéneo. Posta em votaoao, a mate'r‘ia foi aprovada por
unanimidade. 3.1.6 I Coloquio Internaeional de Italianistica da UFC, coordenado pelo
professor Rafael Ferreira da Silva, a realizar-se no periodo de 15 a 22/10/2012, aprovado em
reunifio departamental de 05/06/2012. 0 projeto tem como objetivo geral fomentar reflexoes e
aeoes sobre o ensino e a pesquisa em Italiam’stica em Fortaleza. Posta em votagfio, a matéria foi
aprovada por unanimidade. Nesse momento a Senhora Diretora realizou esclarecimentos acerca da
solicitagfio de passagens, diarias ou hospedagens para convidados de eventos, informando que 0
Centro de Humanidades n50 dispoe de cota especifica para tal fim. Portanto as solicitaooes dessa
natureza devem ser feitas junto as agéneias de fomento on no caso de 0 Depanarnento concordar,
a solicitaeao podera ser retirada da cota destinada aos seus professores. 3.1.7 Compreen’sfio
Anditiva em Lingua Italiana — Nivel BllBZ, coordenado pelo professor Rafael Ferreira da
Silva, a realizar—se no periodo 22/08 a 31/10/2012, aprovado em reunifio departmental de
05/06/2012. 0 projeto tem como objetivo geral trabalhar a compreensfio auditiva com os alunos de.
niVel intennediério da comunidade intema e externa :31 UFC. Posta em votaoa'o, a matéria foi
aprovada por unanimidade. 3.1.8 I Encontro sobre Gramatica: saberes e fazeres, coordenado
pelas professoras Maria Manolisa N. Vasconcelos, Maria Fabiola Vasconcelos Lopes e Nadja
Paulina Pessoa Prata, a realizar—se no periodo de 20 a 21/09/2012, aprovado em reunifio
departamental de 05/06/2012. 0 projeto tem como objetivo geral socializar saberes e fazeres
acerca do tema gramatica. Posta em vota’oao, a matéria foi aprovada por unarfimidade. 3.1.9 III
Coloquio Frances Lingua Estrangeira, coordenado pela professora Ticiana Telles Melo, a
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99 realizar-se nos dias 29 e 30/11/2012, aprovado em reuniao departamental dc 29/08/20125: ,l ’

100 projeto tern como promover uma discussao entre os professores e futuros professores de fiancés

101 acerca de questfies relativas a formaefio, atuaeao e perspectivas profissionais, levando em

102 consideragfio a atual realidade cearenSe e brasileira. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por

103 unanimidade. 3.2 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA INFORMACAO- A Conselheira

104 Juliana Buse relatou a matéria que trata do cadastrarnento do projeto de extensfio intitulado: I

105 Seminario de Preservaefio de Bens Mdveis e Integrados do Cearzi, coordenado pela prépria,

106 realizado no periodo de 18 a 25/05/2012, aprovado através cle “ad referendum” pelo Departamento

107 de Ciéncias da Informaefio. O projeto teve como objetivo geral apresentar um painel da arte da

108 conservaofio/restauragao de hens culturais brasileiros, debatendo quest6es especificas pertinentes a

109 gestfio de acervos, enfatizando a importéncia da preservagao dos bens culturais, visando o

110 desenvolvimento social. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3.3

111 DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNACULAS. 0 Conselheiro Antonio Duart‘e relatou a

112 matéria que trata do cadastramento do projeto de extensfio intitulado: Curso de Portugués

113 Lingua Estrangeira, coordenado pela professora Eulailia Vera Llicia Fraga Leurquin, a

114 realizar-se no periodo de 12/04/2012 a 15/04/2013, aprovado em reuniao departamental de

115 25/04/2012. 0 projeto tem como objetivo geral contribuir para ampliar as competéncias

116 linguistico-discursivas em alunos estrangei’ros. Posta em votagfio, a mate'ria foi aprovada per

117 unanimidade. 3.4 DEPARTAMENTO DE HISTORIA. O Conselheiro Sebastifio Ponte relatou a

118 matén'a que trata do cadastramento do projeto de extensao intitulado: Histéria e arquitetura

119‘ urbana e rural dos Inhamuns - CE, coordenado pela professora Adelaide Maria Gongalves

120 Pereira, a realizar-se no periodo de 10/09/2011 a 31/12/2012, aprovado em reuniao departmental

121 de 08/05/2012. 0 projeto tern c0mo objetivo geral promover um largo inventario da arquitetura

122 urbana e rural dos Inhamuns, incidindo ainda no inventério a catalogagfio dos demais registros da

123 cultura material. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 3.5

1.24 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. O Conselheiro José Olinda relatou a matéria que trata

125 do cadastramento dos seguintes projetos de extensao: 3.5.1 Sustentabilidade: Valores e Cultura

126 Ambiental, coordenado pelas professoras Lucia Maria Gongalves Siebra e Zulmira Ant-ea

127 Cruz Bomfim, realizado no periodo de 21 a 30/06/2012, aprovado em reunifio departmental de

128 13/06/2012. 0 projeto tem como objetivo geral discutir a temética da sustentabilidade

129 considerando os aspectos dos valores e cultura ambiental na psiCologia social e ambiental,

130 subsidiando as agfies do PROEXT: Educaofio patrimonial e ambiental — aefies protetoras frente ao

131 Risco e a Vulnerabilidade Social da Juventude. Posta em votaoao, a matéria foi aprovada per

132 unanimidade. 3.5.2 8° Congresso Norte—Nordeste de Psicologia, coordenado pelo professor J0sé‘

133‘ Olinda Braga, a realizar-se no periodo de 08 a 11/05/2013, aprovado em reuniao departamental
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de 22/08/2012. 0 projeto tern cemo objetivos especificos: promover a transversalida‘de

estratégica epistémico-metodolégica na artiwlacfio entre saberes; fomentar a insergfio social a

partir das demandas contemporaneas relativas a atuacfio do psicélogo e sens compromissos ético-

politicos; ampliar a interlocucfio entre profissionais e pesquisadores, potencializando a Inelhoria

continuada da préfica profissional e maior insercz’io da pesquisa nos problemas nacionais e

regionais no contexto indispensével a producfio de conhecimento e intervengfio profissional em

psicologia. Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. QUARTA MATERIA.

RELATORIO DE PROJETO DE PESQUISA. O Conselheiro Tito Livio relatou a matéria que

trata da apresentacfio dos seguintes relatorios de projetos de pesquisa: 4.1 DEPARTAMENTO

DE LETRAS ESTRANGEIRAS. 4.1.1 Modalizacio da fala do tutor na mediacfio pedagogical

nas disciplinas de lingua inglesa na modalidade it distfincia, coordenado pela professora Maria

Fabiola. Vasconcelos Lopes, referente relatério final - periodo de realizacéo abril 2010/2012,

aprovado em reunifio departmental de 05/06/2012. 0 projeto teve como objetivo principal

investigar se na préfica do curso de graduacfio 2‘1 distfincia com énfase na formacfio dc professor de

lingua inglesa como lingua estrangeira (LE), 03 sentidos deonticos utilizados por tutores atuam

como catalisadores, facilitando on n50 o processo de ensino-aprendizagem. Posta em votacfio, a

matéria foi aprovada por unanimidade. 4.1.2 Critica literéria Latino-Americana: Estudos sabre

a Transculturacién Narrativa e Angel Rama, coordenado pela professora Roseli Barros

Cunha, referente ao relatério final, aprovado em reunifio departamental de 05/06/2012. 0 projeto

teve como objetivos: aprofundar os estudos em literatura espanhola, em especial a produzida na

America Hispfinica; investigar alguns autores e obras relevantes na literatura hispano-americana

por meio de uma reflexfio cultural critica. Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. QUINTA MATERIA. CADASTRAMENTO DE PROJETO DE PESQUISA.

4.1 DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNACULAS. O Conselheiro Antonio Duarte relatou

a matéria que trata do cadastramento dos seguintes projetos de pesquisa: 5.1.1 Processos

referenciais, intertextualidade e argumentagfio, coordenado pela professora M6nica

Magalhfies Cavalcante, a realizaI-se no periodo de julho/2012 a julho/2013, aprovado em

reunifio departamental de 24/04/2012. 0 projeto tem como objetivo geral estabelecer correlacfies

entre os processos referenciais, as tipolOgias intertextuais, os pontos de vista agenciados e as

técnicas dc argumentacfio teérica. Posta em votacfio, a matéria foi aprovada por unanimidade.

5.1.2 PROFALA —— Politicas linguisticas e variedades do portugués falado nos paises de

lingua oficial portuguesa, coordenado pela professora Maria Elias Soares, a realizar-se no

pen’odo 2012/2013, aprovado em reunifio departamental de 24/04/2012. 0 projeto tern ‘como

objetivo geral disponibilizar um banco de dados sobre o portugués falado em paises africanos de

lingua oficial portuguesa, de modo a possibilitar a ana’lise descritiva, sob a perspectiva dos
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aspectos fonético-lexicais, morfossintaticos, semantico—pragméficos e discursivos da 1111gua;

portuguesa, numa visao sociolinguistica, geolinguistica, semantica e discursiva, além \d‘ei;

comparaqfies relatives at outras variedades da lingua, visando uma discussfio das politicas

linguisticas para o portugués. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.1.3

Construqfio do processo de avaliagfio aplicado ao modelo de aprendizagem cooperativa,

coordenado pela professora Ana Célia Clementino Maura, a realizar-se no periodo de

agosto/2012 a agosto/2013, aprovado em reunifio departamental de 24/04/2012. 0 projeto tern

como objetivo geral propor uma forma de avaliar a aprendizagem dos estudantes do ensino médio

da Escola Estadual de Educagfio Profissional Alan Pinho Tabosa, localizada em Pentecoste, na.

qual se utiliza a metodologia da Aprendizagem Cooperativa. Posta em votaofio, a matéria foi

aprovada por unanimidadc. 5.1.4 AMEA — Aspectos multimodais da escrita académica,

ooordenado pelo professor Jfilio César Rosa de Arafijo, a realizar-se no periodo de agosto/2012

a j’ulho/2013, aprovado em reunifio departamental de 24/04/2012. 0 projeto tern como objetivo

analisar os aspectos multimodais 11a escrita académica de estudantes de graduagfio, considerando

os processes do construg’e'lo de significados e sua percepo'éo desse processo. Posta em votaqfio, a

matéria foi aprovada por unanimidade. 5.1.5 A ambivalente figura “Sol” em cangfies das

décadas de 60 e 70, coordenado pelo professor José Américo Bezerra Saraiva, a realizar-se no

periodo de abril/2012 a mama/2013, aprovado em reunifio departmental de 24/04/2012. 0

projeto tem como objetivo geral investigar a figura sol em textos cancionais das décadas de 60 e

70 a luz da Semiotica Discursiva para depreender nfio so valores, os papéis narrativos e 05 temas

postos em cena pela convocaefio desta figure. como também os posicionamentos enunciativos

deeorrentes de sua valoraqfio em cada texto analisado. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada

por unanimidade. 5.1.6 Autoria narrativa e construgfio de saberes em situaefio traumética: a

relagfio discursiva na relaeio equipe de safide e pessoa em crise, coordenado pela professora

Sandra Maia Farias Vasconcelos, a realizar-se no periodo de agosto/2012 a julho/2013,

aprovado em reuniéo departmental de 24/04/2012. 0 projeto tern como objetivo geral perceber

quais recursos discursivos s50 utilizados nas narrativas dos familiares em ‘situagoes trauméficas 6

com que propésitos, observando se hé uma sequencia narrativa especifica e recorrente nas

autobiografias, ale'm de perceber e analisar a autoconstruefio desses autores circumstanciais da

perda. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.1.7 A aposigfio n50

restritiva em elocupfies formais do portugués culto de Fartaleza, coordenado pela professora

Mércia Teixeira Nogueira, a realizar—se no periodo de agosto/2012 a julho/2013, aprovado em

reunifio departmental de 24/04/2012. 0 projeto tern como objetivo geral descrever e explicar 0

uso de aposiooes n50 restritivas, considerando as relagoes entre gramética, discurso e cogniefio, no

contexto de uso em elocugoes formais do portugués oral culto da cidade de Fortaleza. Posta em

'1',
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'votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.1.8 0 genera anfincio promj '

processos de caracterizaefio e de construefio de sentidos do texto, coordenado pela profes

Maria Margarete Fernandes de Sousa, a realizar—se no periodo de agosto/2012 a julho/2013,

aprovado em reuniao departmental de 24/04/2012. 0 projeto tem eomo objetivo geral analjsar urn

género especifico da esfera publicitéria — e-majl promocional — a firm de reconhecer seu estatuto

genérico, bem como identificar-lhe as caracteristicas com base em tragos textual-discursivos e

multimodais. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.1.9 Concepefies de

Leitura de alunos do ensino fundamental, coordenado pela professora Monica de Sousa

Serafim, a realizar-se no periodo de agosto/2012 a junho/2013, aprovado em reuniao

departmental de 24/04/2012. 0 projeto tem como objetivo geral investigar as concepoo'e’s dc

leitura dos alunos de 1“ a 93 séries do ensino fundamental. Posta em votaefio, a matéria foi

aprovada por unanimidade. 5.1.10 Interpretagao das figuras de aeao no discurso do estagiario,

coordenado pela professora Eulalia Vera Lucia Fraga Leurquin, a realizar-se no periodo de

julho/2012 a agosto/2013, aprovado em reunifio departamental de 24/04/2012. 0 projeto tem

como objetivo geral pesquisar a for-magic inicial do professor de Hngua portuguesa. Posta em

votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.1.11 0 uso das ferramentas digitais

aplicado ao ensino de lingua portuguesa, coordenado pela professora Aurea Suely Zavam, a

realizar-se no periodo de agosto/2012 a julho/2013, aprovado em reuniao departmental dc

24/04/2012. 0 projeto tem como objetivo geral analisar a aplicabilidade dos Objetos de

Aprendizagem voltados para o ensino de Lingua Portuguesa, disponiveis nos repositories

nacionais e internacionais, come 0 Portal do Professor e 0 Banco Internacional. Posta em votagfio,

a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.1.12 Estudos teéricos-metodolégicos de tradigfies

discursivas do dominio juridico com foco em processes—crimes, coordenado pela professora

Aurea Suely Zavam, a realizar-se no periodo de agosto/2012 a julho/2013, aprovado em reuniao

departamental de 24/04/2012. 0 projeto tem como objetivo geral identificar, em fiangfio dos

propésitos comunicativos e do contexto sécio-histérico, tragos linguistico-discursivos de

permanéncias e mudanoas nos prOcessos-crimes, praticados na esfera juridica, do século XIX.

Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.1.13 Projeto REGE —

Reelaboraeao de Generos em redes sociais, coordenado pelo professor Julio César RoSa de

Arafijo, a realizar-se no periodo de agosto/2012 a julho/2013, aprovado em reunifio

departamental de 24/04/2012. 0 projeto tern como objetivo geral descrever as representagoes do

on no processo de reelaboraooes de géneros nas redes sociais, considerando os processes

hipermodais de construofio de sentidos que passam pelas funeoes representacional,

orientacional/perfomativa e organizacional das mensagens. Posta em votaoao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. 5.1.14 Variaefio no portugués do Brasil — o modo verbal,
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ooordenado pela professora Hebe Macédo de Carvalho, ‘a realizar-se no periodo do agosto/Z 12

a julho/2013, aprovado em reunifio departamental de 24/04/2012. 0 projeto tern como objetivo

geral analisar e descrever a variaefio dos modos indicafivo/subjuntivo, na lingua falada, em busca

de contribuir para uma descriefio da gramética em uso no portugués do Brasil. Posta em votagao, a

matéria foi aprovada por unanimidade. 5.1.15 Emergéncia e desenvolvimento de constrnefie’s,

negativas na reescrita de Chapeuzinho Vermelho por crianeas em processo de aprendizagem

da lingua escrita, coordenado pela professora Ana Célia Clementino Maura, a realizar-se no

periodo dc agosto/2012 a julho/2013, aprovado em reuniéo departamental de 24/04/2012. 0

projeto tem como objetivo geral analisar a insergfio das caracterizaodes na apresentaefio das

personagens principais do Chapeuzinho Vermelho em textos reescritos por criangas em fase de

aprendizagem da escrita. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidadc. 5.2

DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. O Conselheiro Tito 'Livio relatou a

matéria que trata do cadastramento dos seguintes projetos dc extensfio: 5.2.1 Jovens

Universitérios trabalhando no exterior: uma analise do work experience, coordenado pela

professora Ticiana Telles Melo, a realizar-se no periodo de maria/2012 a mam/2014, aprovado

em reunifio departamental (13 27/04/2012. 0 projeto tem como objetivo geral analisar o contefido

dos discursos (orais e cscritos) de jovens brasileiros em situagfio do work experience, para

entender a importéncia desta experiéncia na formaofio do jovem. Posta em votagfio, a matéria foi

aprovado. por unanimidade. 5.2.2 Tradugao e construeoes conceituais: estratégias para o

entendimento das Literaturas e Culturas Latino-americanas, coordenado pela professora

Roseli Barros Cunha, a realizar-se no periodo de 2012.1 a 2015.1, aprovado em reunifio

departamental de 05/06/2012. 0 projeto tem como objetivo geral tratar de algumas questfies

conceituais desenvolvidas por intelectuais latino-americanos e consagrados atualmente em todo o

mundo e dos processos de traduoao vigentes no subcontinente desde a chegadas dos primeiros

colonizadores. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 5.2.3 Lingua

Estrangeira para crianeas e adolescentes, coordenado pela professora Livia Marcia Tiba

Radis Baptista, a realizar-se no periodo de jumbo/2012 a jumbo/2013, aprovado em reunifio

departmental de 29/06/2012. 0 projeto tern como objetivo geral fazer um diagnéstico das

atividades de aprendizagem empregadas por professores, do quinto a0 nono ano, do ensino de

linguas, com énfase para o espanhol, para crianeas e adolescentes, a fun de compreender como se

configuram os processes do ensino no contexto da aula da escola basica. Posta em votaofio, a

matéria foi aprovada por unanimidade. 5.3 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. O

Conselheiro José Olinda a matéria que trata do cadastramento do projeto de pesquisa intitulado:

5.3.1 Desenvolvimento, déficits e conflitos interpessoais em contextos de vulnerabilidade

social, coordenado pela professora Susana Kramer de Mesquita Oliveira, a realizar-se no
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periodo de 2012.1 a 2013.2, aprovado em reuniao departamental de 13/06/2012. 0 projeto tern

como objetivo geral descrever e avaliar as capacidades e deficits afetivos interpessoais em atores

sociais que atuam em contextos de vulnerabilidade social e as dinfimicas familiares em jogo,

comparando aspectos culturais diversos em amostras de familias brasileiras e indianas. Posta em

votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. SEXTA MATERIA. ADESAO A

PRESTACAO DE SERVICO VOLUNTARIO. 6.1 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

SOCIAIS. O Conselheiro Valmir Lopes relatou a matéria que trata da adesfio a prestaefio de

servieo voluntério, por tempo indeterminado, da professora aposentada Simone Simoes Ferreira

Scares, junto ao Departamento de Ciéncias Sociais. A professora ministraré disciplina Topico

Especial em Antropologia — Dialogos Emograficos, com carga horéria total de 64 horas, sendo 4

horas semanais, abrangendo 04 (créditos). Posta em votaoao a matéria foi aprovada por

unanimidade. 6.2 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. O Conselheiro Jose Olinda relatou a

matéria que trata da adesao a prestaoao de servieo voluntério, por tempo indeterminado, do

professor aposentado Cezar Wagner de Lima Géis, junto ao Departamento de Psicologia. 0

professor ministrara disciplina Biodanea, com carga horéria total de 64 horas, sendo ‘4 horas

semanais, abrangendo 04 (créditos). Posta em votaeao a matéria foi aprovada por unanimidade.

SETIMA MATERIA. AFASTAMENTO DE DOCENTE. 7.1 DEPARTAMENTO DE

HISTORIA. O Conselheiro Sebastiao Ponte relatou a matéria que trata da solicitaoao de

afastamento dos seguintes professores: 7.1.1 Prof. Almir Leal Oliveira, no periodo de 19 a

31/05/2012, aprovado em reunifio departamental de 24/04/2012, e através de “ad referendum”

pela Direefio do Centro de Humanidades. O afastamento tem como finalidade a participagfio do

professor na Delegaeao d0 Center for Latin American Studies em evento que ocorreu na Stanford

University, em San Francisco/Califémia/USA. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por

unanimidade. 7.1.2 Prof. Almir Leal Oliveira, no periodo de 05 a 17/07/2012, aprovado em

reunifio departamental de 24/04/2012, e através de “ad referendum” pela Direefio do Centro de

Humanidades. O afastamento tern como finalidade a participaeéo do professor no XII Simpésio

Intemacional de Recifes de Corais, na Universidade James Cook, em

Cairns/Queensland/Austrélia. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 7.1.3

Prof. Almir Lea] Oliveira, no periodo de 13 a 20/11/2012, aprovado em reuniao departamental

de 03/09/2012. 0 afastamento tern como finalidade a participaefio do professor no Philosophical

Science Association Annual Meeting 2012, na History of Sciences Society, em San

Diego/Califémia/USA. Posta em votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 7.1.4 Profa.

Ana Rita Fonteles Duarte, no periodo de 03 a 09/09/2012 aprovado em reuniao departmental den

02/08/2012, 6 através de “ad referendum” pela Direefio do Centro de Humanidades. O

afastarnento tem como finalidade a participaefio da professora na XVII Conferencia Internacional

@I’
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da Associaoao Intemacional de Historia Oral, em Buenos/Argentina. Posta em votaofio, a magi-5"“

foi aprovada por unanjmidade. 7.2 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DA INFORMACAO.

O Conselheiro Luiz Tadeu relatou a matén'a que trata da solicitaefio de afastamento dos seguintes

professores: 7.2.1 Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa, no periodo de 01/08/2012 a

31/07/2013, aprovado em reunifio departamental de 10/05/2012, e através de “ad referendum”

pela Direoao do Centro de Humanidades. O afastamento tern como finalidade a continuidade de

Curso de Doutorado Interinstitucional em Ciéncia da Informaoao, na UNESP, em Marilia/SP.

Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 7.2.2 Profa. Lidia Eugénia

Cavalcante, no periodo de 01 a 21/08/2012, aprovado em reunifio departamental de 08/05/2012, 6

através de “ad referendum” pela Direoao do Centro de Humanidades. O afastamento tem como

finalidade a participaeao da professora em reunifies de trabalho e de pesquisa, na HEC Montreal —

Intemacional Projects Brazil-Canada, em Montreal/Canada. Posta em votaeao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. 7.2.3 Profa. Lidia Eugenia Cavalcante, no periodo de 03 a

05/10/2012, aprovado em reunia‘o departmental de 28/08/2012. 0 afastamento tem como

fmalidade a participao’ao da professora no IX Encuentro de Directores y VIII Encuentro de

Docentes, na Universidad de La Republica, em Montevideo/Uruguai. Posta em votagfio, a matéria

foi aprovada por unanimidade. 7.2.4 Prof. Heliomar Cavati Sobrinho, no periodo de 01 a

03/10/2012, aprovado em reunifio departamental de 28/08/2012. 0 afastamento tern como

finalidade a participaeao do professor no XVII IBERSID, na Universidade de Zaragoza, em

Zaragoza/Espanha. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 7.3

DEPARTANIENTO DE LETRAS VERNACULAS. O Conselheiro Antonio Duarte relatou a

matéria que trata da solicitaoéio de afastarnento dos seguintes professores: 7.3.1 Profa. Aurea

Suely Zavam, no periodo de 24/06/2012 a 01/07/2012, aprovado em reunifio departamental de

31/05/2012, 6 através de “ad referendum” pela Direoz'io do Centro de Humanidades. O

afastamento tem como finalidade a participaoao da professora Genre 2012 — Rethinking genres 20

years later, ocorrido 11a Universidade de Carleton em Ottawa/Canada. Posta em votaoao, a matéria

foi aprovada por unanimidade. 7.3.2 Profa. Eulalia Vera Lucia Fraga Leurquin, no periodo de

01/09/2012 a 31/08/2013, aprovado em reuniao departmental de 24/07/2012, e atrave’s de “ad

referendum” pela Direefio do Centro de Humanidades. O afastamento tern como finalidade a

realizagfio de estégio pos-doutoral, na Université Sorbonne Nouvelle Paris III, em Paris/Franea.

Posta em votaoao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 7.4 DEPARTAMENTO DE

LITERATURA. O Conselheiro Cid Ottoni relatou a matéria que trata da solicitaeao de

afastamento dos seguintes professores: 7.4.1 Prof. Cid Ottoni Bylaardt no periodo de 12 a

18/06/2012, aprovado em reuniao departamental dc 14/05/2012, e através de “ad referendum”

pela Direefio do Centre de Humanidades. O afastamento tem como finalidade a participagfio do
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344 professor no Coléquio Intemacional Post-Modernismo e Post-Colonialismo, na Universi‘dade d9

345 Coimbra, em Coimbra/Portugal. Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade 7.53/

346 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA. 0 Conselheiro José Olinda relatou a mate’ria que trata

347 da solicitagfio de afastamento dos seguintes docentes: 7.5.1 Prof. Ricardo Pimentel Méllo, no

348 periodo de 01/08/2012 :1 31/01/2013, aprovado em reunifio departmental de 13/06/2012, e através

349 de “ad referendum” pela Direeao do Centre de Humanidades. O afastamento tern como

3‘50 finalidade a realizaofio de estégio pés—doutoral na Pontificia Universidade Catélica de 850 Paulo,

351 cm S50 Paulo/SP. Posta em votaefio, a matéria foi apr0vada por unanimidade. 7.5.2 Profa.

352 Cinthia Mendonea Cavalcante, no periodo de 08 a 12/10/2012, aprovado em reunifio

353 departamental de 22/08/2012. 0 afastamento tern como finalidade a participaefio da professora no

354 Congresso Ibero—Americano de Pesquisa Qualitativa em Sande, na Universidade Técnica de

A 355 Lisboa, em Lisboa/Portugal. Posta em votaga'io, a matéria foi aprovada por unanimidade. 7.6

356 DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS. O Conselheiro Tito Livio relatou a

357 matéria que 1Iata da solicitaefio de afastamento dos seguintes docentes: 7.6.1 Prof. Francisco Edi

358 de Oliveira Sousa, no periodo de 01/08/2012 a 31/07/2013, aprovado em reuniao departmental

359 de 01/08/2012, 9 através de “ad referendum” pela Direefio do Centro de Humanidades. 0

360 afastamento tern como finalidade a realizaefio de estégio Pés-Doutorado na Universidade de Paris—

361 Sorbonne, em Paris/Franga. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 7.6.2

362 Prof. Carlos Alberto de Souza, flexibilizaefio de carga heréria no periodo de 02/08/2012 21

363 01/08/2013, aprovado em reunifio departamental de 01/08/2012. 0 afastamento tem como

364 finalidade a continuidade de Curso de Doutorado em Linguistiea 11a Universidade Federal do

365 Cearé. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 7.6.3 Profa. Andreia Turolo

rx 366 da Silva, no periodo de 04 a 11/11/2012, aprovado em reuniao departmental de 29/08/2012. 0

367 afastamento tem como finalidade a participaefio da professora no VIII Encontro do Conselho

368 Europeu de Trabalhadores, na AB VOLVO, em Wroclaw — Breslévia/Polénia. Posta em votaefio,

359 a matéria foi aprovada por unanimidade. OITAVA MATERIA. RELATORIO DE ESTAGIO

37o POS-DOUTORAL. 8.1 DEPARTAMENTO DE LITERATURA. O Conselheiro Cid Ottoni

371 Bylaardt relatou a matéria que trata do seu relatc’n'io de estégio pés-doutoral, realizado no periodo

372 13/03 a 29/12/2011 na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Apresentou o parecer do

373 orientador, que em seu teor discorre acerca da investigaefio pés—doutoral sobre “Figuraefies da

374 escritura na ficefio de Antonio Lobo Antunes e seu diélogo com o pensamento de Blanchot”, alérn

375 de elencar as produeoes resultantes da pesquisa. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada per

376 unanimidade. Finalizando o professor expressou seu descententamento devido a falta de

377 reconhecimento para os romances como produefio académica. NONA MATERIA. INDICACAO

378 DE PROFESSOR VISITANTE. O Conselheiro Sebastifio Ponte relatou a matéria que trata da
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indicaeao do Programa de Pés-Graduagfio em Histéria para inscriefio de candidato j

pregrama de professor visitante nacional pleno, conformer edital 01/2012 da Pré—reitoria de

Pesquisa e Poe-Graduaeao. A indicaefio do professor Renato Rodrigues da Silva foi aprovada em

reuniao do Departarnento de Historia e do Programa de Pés-graduaeao em Historia realizada em

23/04/2012 e através de “ad referendum” pela Direeao do Centro de Humanidades. Posta em

votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. NONA MATERIA. PROGRESS/10

FUNCIONAL DE DOCENTES. 9.1 CASA DE CULTURA FRANCESA. O Conselheiro

Alexander Magnus relatou a matéria que trata da solicitaeao de progressao funeional dos seguintes

docentes: 9.1.1 Prof. Francisco Roterdan F. Damasceno, da Casa de Cultura Francesa, da classe

D4 referencia 01 para a classe D5 referéncia 01. O relatério foi aprovado pelo Colegiado da

Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reuniao do dia 25/05/2012 e através de

“ad referendum” pela Diretoria do Centro de Humanidades. Posta em votaeao, a matéria foi

aprovada por unanimidade. 9.1.2 Profa. Rosa Virginia V.Cintra Grippon, da Casa de Cultura

Francesa, da classe D4 referencia 01 para a classe D5 referéncia 01. O relatério foi aprovado

pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reuniao do dia

25/05/2012 e através de “ad referendum” pela Diretoria do Centro de Humanidades. Posta em

votaeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.1.3 Profa. Liliane Maria Vidal Scares, da

Casa de Cultura Francesa, da classe D4 referencia 01 para a classe D5 referéneia 01. O

relatério foi aprovado pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira

em reunifio do dia 25/05/2012 e através de “ad referendum” pela Diretoria do Centro de

Humanidades. Posta em vot'aeao, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.2 CASA DE

CULTURA HISPANICA. 9.2.1 Profa. Maria Alice Ferreira Games, da Casa de Cultura

Hispanica, da classe D4 referencia 01 para a classe D5 referéncia 01. O relatorio foi aprovado

pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reuniao do dia

25/05/2012 e através de “ad referendum” pela Diretoria do Centro de Humanidades. Posta em

votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.2.2 Profa. Carmem Rivas Maximus Denis,

da Casa de Cultura Hispanica, da classe D3 referencia 03 para a classe D3 referéncia 04. O

referido relatério foi aprovado pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura

Estrangeira em reuniao do dia 25/05/2012 e através de “ad referendum” pela Diretoria do Centro

de Humanidades na presente data. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade;

9.2.3 Prof. Raimundo Batista de Almeida, da Casa de Cultura Hispé‘miea, da classe D4

referencia 01 para a classe D5 referéncia 01. O referido relatério foi aprovado pelo Colegiado

da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reunifio do dia 25/06/2012 e através.

de “ad referendum” pela Diretoria do Centro de Humanidades. Posta em votagfio, a matéria foi

aprovada por unanimidade. 9.3 CASA DE CULTURA BRITANICA. 9.3.1 Profa. Mdnic'a
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414 Dourado Furtado, da Casa de Culttna Briténica, da classe D3 referencia 03 para a classeDB I
415 referencia 04. O referido relatério foi aprovado pelo Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas
416 de Cultura Estrangeira em reunifio do dia 17/08/2012. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada
417 por unanimidade. 9.3.2 Profa. Silvia Regina Chaves Barreira, da Casa de Cultura Briténica, da
418 classe D3 referencia 02 para a classe D3 referéncia 03. O referido relatério foi aprovado pelo
419 Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira em reuniao do dia
420 17/08/2012. Posta em votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 9.3 DEPARTAMENTO
421 DE LETRAS VERNACULAS. A Senhora Diretora expés ao Conselho o fato de que nenhum dos
422 membros da Comissfio de Progressfio Funcional para a Classe de professor Associado estava
423 presente a reunifio para que relatasse 0s pareceres de solicitaefio de progressfio dos professores:
424 Ana Cristina Pelosi Silva de Macedo, Maria Elias Soares e Antonio Caubi Ribeiro
425 Tupinamba. Diante do exposto e da anséncia de assinatura de dois dos membros da Comissfio em
426 dois pareceres, decidiu-se retira-los de pauta. Sendo referendada a progressfio da professora Ana
427 Cristina Pelosi Silva de Macedo, da classe de professor Associado III para a Classe de.
428 professor Associado IV, que foi aprovado através de “ad referendum” pela Direefio do Centro de
429 .Humanidades. Em seguida foram discutidos alguns questionamentos acerca do funcionamento da
430 referida Comissao e dos tramites que os processos seguem apés chegaram a Direefio do Centro de
431 Humanidades. DECIMA MATERIA. CRIAcAo DE DISCIPLINAS. 10.1 CURSO DE
432 LETRAS DIURNO. A Conselheira Silvana Militfio relatou a matéria que trata da solicitagéo de
433 criagfio da disciplina optativa Midia, Artes e Jogos na Didética de Frances Lingua
434 Estrangeira, a proposieéo foi aprovada pelo Depaxtamento de Letras Estrangeiras em reunifio de
435 11 de maio de 2012 e pelo Colegiado do Curso de Letras em 30 de maio de 2012. Posta em
436 votaefio, a matéria foi aprovada por unanimidade. 10.2 CURSO DE LETRAS NOTURNO:
437 INGLES E ESPANHOL. A professora Massflia Maria Lira Dias — Representante da
438 Coordenadora do Curso de Letras Noturno, relatou a matéria que trata da criaoao das seguintes
439 disciplinas do Curso de Letras Inglés Noturno: Estégio I: Teoria e Prética do Ensino e
440 Aprendizagem das Habilidades em Lingua Inglesa — 04 (quatro) créditos; Estégio II: Teoria e
441 Prética do Ensino-Aprendizagem de Lingua Inglesa no Ensino Fundamental e Médio — 04 (quatro)
442 créditos; Estégio III: Ensino das Habilidades Comunjcativas da Lingua Inglesa — 06 (seis)
443 créditos; Estagio IV: Ensino da Lingua Inglesa em Escolas de Nivel Fundamental em Médio — 06
444 (seis) créditos; Estégio de Observaeao do Ensino-Aprendizagem das Habilidades em Lingua
445 Inglesa — 02 (dois) créditos; Estagio Elaboragfio e Aplicaefio de Material Didético — 04 (quatro)
446 créditos; Estagio de Observaofio do Ensino-Aprendizagem da Lingua Inglesa no Ensino
447 Fundamental e Médio ~ 02 (dois) créditos; Métodos de Pesquisa em Linguistica' Aplicada — 04
448 (quatro) créditos; Compreenséo e Produofio de Textos em Linguas Inglesa — 06‘ (seis) créditos;
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449 Métodos de Pesquisa em Literatura— TCC- 04 (quatro) créditos; Géneros Textuais e Enhillbgfi

450 Lingua Inglesa — 02 (dois) créditos. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade.

451 Na continuidade apresentou as disciplinas a serem criadas para o Curso de Letras Espanhol

452 Noturno: Estégio I: Teoria e Prética do Ensino e Aprendizagem das Habilidades em Lingua

453 Espanhola — 04 (quatro) créditos; Estagio II: Teoria e Prética do Ensino-Aprendizagem de Lingua

454 Espanhola no Ensino Fundamental e Médio-ECO — 04 (quatro) créditos; Estagio III: Ensino das

455 Habilidades Comunicativas da Lingua Espanhola — O6 (seis) créditos; Estégio IV: Ensino da

456 Lingua Espanhola em ESCOlaS de Nivel Fundamental e Médio — 06 (seis) créditos; Lingua

457 Espanhola: Textos e Discurso — 06 (seis) créditos; Pesquisa e Produgfio em LinguiStica Aplicada —

458 O4 (quatro) créditos; Topicos em Psicolinguistica em Lingua Espanhola — 02 (dois) ‘créditos;

459 Métodos de Pesquisa em Linguistica Aplicada — 04 (quatro) créditos; Métodos dc Pesquisa cm

460 Iiteratura — 04 (quatro) créditos; Estégio de Observaofio do Ensino e Aprendizagem das

461 Habilidades Em Lingua Espanhola — ECO — 02 (dois) cre'ditos; Estagio de Observagfio do Ensino

462 e Aprendizagem da Lingua Espanhola no Ensino Fundamental e Médio — 02 ((1015) créditos. Posta

463 em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. DECIMA PRIMEIRA MATERIA.

464 ALTERACAO DE PROJETO PEDAGOGICO. 11.1 CURSO DE LETRAS NOTURNO:

465 INGLES E ESPANHOL. A professora Massilia Maria Lira Dias — Representante da

466 Coordcnadora do Curso de Letras Noturno, relatou a matéria que trata da solicitagfio de alteragzfio

467 no projeto pedagégico do Curso de Letras Notumo Inglés e Espanhol na disciplina Métodos de

468 Pesquisa em Linguistica Aplicada, que apresenta erroneamente como pré-requisito para a

469 disciplina Pesquisa e Produofio em Linguistica Aplicada, pertencente ao semestre anterior. Posta

470 cm votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade. DECIMA SEGUNDA MATERIA.

471 AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DE EVENTO - XII ENEPET — excluido de pauta

472 tendo em vista nao haver nenhum representante presente. OUTROS ASSUNTOS DE

473 INTERESSE DO CENTRO DE HUMANIDADES/COMUNICACCES. As comunicaofies so

474 iniciaram pela representante dos servidores técnico—administrativos Geana de Alencar Libério,

475 que informou acerca do falecimento da servidora da Clinica de Psicologia Vanda Maria Barros

476 Alcfintara, perguntando quais seriarn os procedimentos para recebimento da doagfio de livros do

477 acervo pessoal da servidora. Informou, ajnda, sobre a abertura de inscriooes para novos pacientes

478 da Clinica de Psicologia no periodo de 01 a 03 de outubro; Corn a palavra o professor George

479 Lopes realizou um informe pés-greve, aceroa da criagao de um grupo intitulado Coletivo de

480 professores pela reestruturaoao da Carreira e por melhores condiooes de trabalho e salarios.

481 Lamentou o que chamou de “golpe” da Diretoria da ADUFC, que colocou em votaoao o fim da

482 grove sem o assunto constar da pauta de convocagfio, afirmando que o grupo esté coletando

483v assinaturas para solicitaoao dc realizagao de- plebiscite acerca da desfiliaofio da ADUFC do
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PROIFES. Finalizando sua fala distribuiu um informative entre es presentes, além de\infer1nar@/
sobre a realizaoao de um ate de discussao na retomada das aulas no decorrer da préxima semana;
A senhera Diretora reiterou a pesioao de neutralidade assumida pela Direoae do Centre de.
Humanidades no periodo de greve, salientande que as pressées foram muitas e uma mediagfio foi
buscada a fim de resolver os impasses; A representante do Centre Académico de Letras, Silvia,
fez alguns questionamentes acerca da possibilidade da criagao de um PET vinculado a0 Curso de
Letras. Perguntou, também, sobre o motive da auséncia de servigo de limpeza no Campus. Fei
esclarecido pela Senhora Diretora es entraves que vém ecorrendo no processo licitatérie, que vem
sefrendo reeorrentes recursos da emprcsa Serval. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Diretoria
deu per encenada 1 865350, agradeccndo a presenga de todos. E para constar, eu, Emivania Viana
Bezerra Duarte, Secretéria Executiva lavrei a presente Ata que, apes lida e aprovada, sera assinada
per mim e peles demais presentes.
1. Vladia Maria Cabral Borges— Diretora do Centre de Humanidades 5a
2. Emivania Viana B. Duaxte — SecretariaExecufivaw

7. Tito Livie Cruz Romao — Rep. do Departamento de Letras Estrangeiras
8. Luiz Tadeu Feitesa - Chefe do Departamente de Ciéncias da Infermagzfi ”‘W w

14. Juliana Buse de Oliveira — Coordenadera do Curso de Biblioteconomia
15. Antonio George L. Pauline — Coord. do Curso de Ciéneias Sociais (neturne)
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21. Alexander Magnus A. Ribeiro — Coerd. Geral das Casas de Cultura Estranggm
22. Marcos Nerelle F. Victor — Rep. Mag. Ens. Basico Técm'co e TecuolégicE‘lté‘tW/i / ’ ,
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25. Luiz Eduardo do Herizente B. F. Filho——Rep Centre Acad. de Ciéncias Sociais
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